
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

на комисията за стипендии на ЕГ „П. Яворов”, Силистра 

за първия учебен срок на учебната 2016/ 2017 година 
 

На свое заседание, проведено на 28.10.2016 г., комисията за стипендиите обсъди 

правилата за отпускане на стипендии от държавна субсидия в Езикова гимназия         „П. 

Яворов” и предлага на директора: 

І. Разпределение на средствата по видове стипендии: 

1. За месечни стипендии за постигнати образователни резултати – 8682.00 лв. 

2. За месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането 840.00 лв. 

3. За месечни стипендии за подпомагане на ученици без един родител (полусираци) – 

252.00 лв. 

4. За месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания 84.00 лв. 

5. За месечни стипендии за ученици без родители 0 лв. 

6. За еднократни стипендии 0 лв. 

ІІ. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на 

учениците за различните видове стипендии: 

1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати.  

1.1. Отличен успех. 

1.3. Да няма наказания, наложени от Педагогическия съвет на Езикова гимназия. 

2. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадане: 

2.1. Успех не по-нисък от 4.50; 

2.2. Месечен доход на член от семейството под 420.00 лв.; 

2.4. Да няма наказания, наложени от Педагогическия съвет на Езикова гимназия. 

3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици без един родител (полусираци) се 

отпуска при наличие на такова обстоятелство. 

4. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпускат на 

ученици намиращи се в такова обстоятелство. 

5. Месечна стипендия за ученици без родители се отпуска при наличие на такова 

обстоятелство. 

6. Еднократни стипендии се отпускат на ученици за преодоляване от ученика на 

еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. 

III. Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска. 

1. Месечни стипендии за първия учебен срок за постигнати образователни резултати: 

1.1. За ученици с успех Отличен 6.00 –25,00 лв./ месечно. 

      1.2. За ученици с успех от Отличен 5.75 до 5.99 – 23,00 лв./ месечно. 

      1.3. За ученици с успех от Отличен 5.50 до 5.74 – 21,00 лв./ месечно. 

2. За месечни стипендии за първия учебен срок за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането - 21.00 лв./ месечно. 



3. За месечни стипендии за първия учебен срок за подпомагане на ученици без един 

родител (полусираци) - 21.00 лв./ месечно . 

4. За месечни стипендии за първия учебен срок за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания - 21.00 лв./ месечно. 

5. За месечни стипендии за първия учебен срок за ученици без родители - 21.00 лв./ 

месечно . 

6. За еднократни стипендии за първия учебен срок за преодоляване от ученика на 

еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – 50.00 лева 

на ученик за не повече от трима ученика. 

IV. Условия и ред за предоставяне на видовете стипендии: 

1. За отпускането на стипендиите за първия учебен срок по ІІ. т.1.1. и т.2.1. се взема 

предвид успеха от предходната учебна година. 

2. Стипендиите по ІІ. т. 1 се предоставят след класиране на учениците по успех и се 

изплащат само за учебни месеци. 

3. Стипендиите по ІІ. т. 2 се предоставят след класиране на учениците по успех и доход и 

се изплащат само за учебни месеци. 

4. Месечният доход на член от семейството по ІІ. т. 2.2. е за предхождащите шест 

месеца. 

5. Стипендии по ІІ. т. 3.,т. 4 и т. 5. се отпускат след удостоверяване на съответните 

обстоятелства с необходимите документи. 

6. Месечните стипендии по ІІ. т. 3., т.4. и т.5. са само за периода на учебните месеци.  

7. За отпускане на стипендии  по ІІ. т. 3., т. 4. и т. 5. не се извършва класиране.  

Отпускат се от месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието им.  

8. Еднократна стипендия се отпуска след предложение на класен ръководител и по 

решение на Комисията за стипендиите. Този вид стипендия може да се отпусне и на 

ученик, получаващ месечна стипендия. 

9. Ученик може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да 

получи по избор, въз основа на писмено заявление, само една от месечните стипендии. 

10. Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в 

училище и се публикува на училищната интернет страница. 

V. Документи за кандидатстване: 

1. За месечни стипендии за постигнати образователни резултати учениците подават 

заявление-декларация за постигнатия успех за предходната учебна година, подписана и от 

класния ръководител за удостоверяване на верността на данните. 

2. За месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадане учениците подават заявление-декларация за семейното материално положение и 

успех в училище за съответните периоди, подписана от родител/настойник/ и от кл. 

ръководител. Към заявление-декларацията прилагат удостоверение за: 

А) доходите по трудово правоотношение; 

Б) доходите от пенсии, без добавка за чужда помощ; 

В) месечни помощи, семейни помощи и добавки; 

Г) обезщетения за безработни родители; 



Д) ако има брат или сестра, учащи в средни училища /до 20 годишна възраст/ представя 

служебна бележка от училището, в която да е посочена получаваната стипендия от брата 

или сестрата; 

Е) присъдени издръжки при разведени родители – прилагат копие от съдебното решение. 

3. За месечни стипендии за подпомагане на ученици без един родител (полусираци) 

учениците подават заявление-декларация и прилагат към него само копие от смъртния акт 

на родителя. 

4. За месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания се подава 

заявление, към което се прилага и копие от експертното лекарско решение, 

удостоверяващо даденото обстоятелство. 

5. За месечни стипендии за ученици без родители, кандидатстващите за този вид 

стипендия, подават заявление-декларация и към нея прилагат копия от смъртните актове 

на родителите. 

 

 

 

 

Комисия: Председател – Кета Денева                    

      Членове: 1.Татяна Великова  

            2. Петя Генчева  

            3. Иванка Симеонова  

            4. Ганка Толмазова  


